
Aalborg, 22. marts 2013

Sagsøgtes processkrift vedr.
ejerforholdene og informationerne herom

Retten i Aalborg,
sag BS 7-50/2007 og BS 7-235/2007

Foreningen af danske Videogramdistributører
v/advokat Johan Schlüter
Højbro Plads 10
1200 København K

som mandatar for foreningens ni medlemmer

mod

Laserdisken
v/Hans Kristian Pedersen
Prinsensgade 38
9000 Aalborg

Har jeg vildledt om ejerforholdene?

Nærværende sager eksisterer, fordi Retten i Aalborg i justifikationssagen mod Laserdisken ApS
lagde til grund, at jeg ikke under fogedforretningen havde fortalt Dorete Bager, at jeg selv, ikke
Laserdisken ApS, ejede de to butikker i Aalborg og København, hvori fogedforretningerne blev
gennemført den 29. november 2005 (bilag J3, ekstraktens side 132), og fordi Vestre Landsret
i kæremålet i nærværende sager lagde til grund, at jeg først ved brev den 25. september 2006
via advokat Henrik Karl Nielsen oplyste, at virksomheden rettelig drives af mig personligt og
ikke af anpartsselskabet (bilag D4, ekstraktens side 186-187).

Holdningen er, at bevissikringen mod mig er i orden trods det manglende retsgrundlag,
fordi jeg har vildledt om ejerforholdene. Derfor er det relevant at undersøge, om det er sandt.
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Sandheden - hele sandheden - belyses i følgende 10 kapitler

1. Den relevante lovgivning
2. Sagsøgers dokumentation for fogedretten
3. Min e-mail til Paramount
4. Min formalitetsindsigelse til Retten i Aalborg
5. Mine skrivelser til Vestre Landsret
6. Sagsøgers løgn
7. Min forpligtelse til at redde retsassessor Dorete Bager
8. Min mulighed for at redde retsassessor Dorete Bager
9. Sandheden om Vestre Landsrets sagsbehandling i de to kæremål

10. Sandheden om retssagen mod Laserdisken ApS

1. Den relevante lovgivning

Hvordan finder man ud af, hvem der er ansvarlig, hvis man bliver snydt eller krænket og har
brug for at anlægge en retssag ved domstolene?

Det er et reelt spørgsmål, og politikerne har gjort en betydelig indsats for at sikre, at alle
kan få besked om, hvem de handler med, hvad enten de handler på internettet eller i fysiske
butikker. Lovgivningen gør det let at finde ud af, hvem der er ansvarlig, hvis man handler på
internettet eller i en fysisk butik.

Anpartsselskabsloven (bilag E1, ekstraktens side 6)

Ifølge anpartsselskabslovens § 2 er anpartsselskaber pligtige og eneberettigede til at benytte
ordet “anpartsselskab” eller forkortelsen “ApS”. Det betyder, at hvis der står “ApS” i et navn,
er der tale om et anpartsselskab, og hvis der ikke står “ApS” eller “anpartsselskab”, er der ikke
tale om et anpartsselskab. Alene navnet fortæller, om der er tale om et anpartsselskab eller ej.

Momsloven (bilag F1, ekstraktens side 7-8)

Momslovens § 40 indeholder krav til en faktura, bl.a. krav om, at fakturaen skal indeholde den
registrerede virksomheds (sælgerens) navn og registreringsnummer.

Det fremgår alene af navnet på en faktura, om der er tale om et anpartsselskab eller ej,
og ved hjælp af registreringsnummeret (cvr-nr.) kan grunddata findes, hvis det er nødvendigt.

Lov om Det Centrale Virksomhedsregister (bilag G1, ekstraktens side 9)

Det Centrale Virksomhedsregister har til formål at indeholde grunddata om juridiske enheder,
der er erhvervsdrivende, og at stille disse grunddata til rådighed for bl.a. private.

Det betyder, at en køber af en vare kan henvende sig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
og bede om grunddata om den erhvervsdrivende, der har solgt varen. Alternativt kan køberen
på hjemmesiden www.cvr.dk indtaste cvr-nummeret og finde oplysningerne på den måde.

Lov om tjenester i informationssamfundet (bilag H1, ekstraktens side 10-11)

Ifølge § 7 om generel oplysningspligt skal en tjenesteyder give oplysning om tjenesteyderens
navn samt om cvr-nr., hvis tjenesteyderen er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister.

Det betyder, at en person eller virksomhed, der driver internethandel, på hjemmesiden
skal informere om virksomhedens navn og cvr-nr.
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2. Sagsøgers dokumentation for fogedretten

Udskrifterne af hjemmesiden (bilag K1, ekstraktens side 14-18)

Bilag 2-4 til forbuds- og bevissikringsrekvisitionen var udskrifter af hjemmesiden og fakturaen
for et “prøvekøb” foretaget den 15. juli 2005 (bilag N2, ekstraktens side 55).

Der er lagt to film i indkøbskurven (ekstraktens side 17) under overskriften “Din ind-
købskurv i Laserdisken”. Overskriften er ikke “Din indkøbskurv i Laserdisken ApS”. Der er
således intet på hjemmesiden, der forleder til at tro, at man handler med et anpartsselskab.

Det ses af ekstraktens side 16 og side 18, at cvr-nr. 10194245 er angivet.

Fakturaen (bilag L1, ekstraktens side 19)

På fakturaen er også angivet cvr-nr. 10194245. Det bemærkes, at der heller ikke på fakturaen
er noget “ApS” eller “anpartsselskab” i navnet. Der er således intet på fakturaen, der forleder
til at tro, at man handler med et anpartsselskab.

CVR-nr. 10194245

Med internetadgang er det let at finde oplysninger om den ansvarlige juridiske enhed bag et
cvr-nr. Man indtaster blot cvr-nummeret på www.cvr.dk (bilag M1, ekstraktens side 20).

Registerets oplysninger om cvr-nr. 10194245 er fremlagt (bilag N1, ekstraktens side
21). Det fremgår, at virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed, og at ejerens navn er Hans
Kristian Pedersen. Disse oplysninger udelukker i sig selv, at der er tale om et anpartsselskab.

Hjemmesidens domænenavn

Udskrifterne viser, at domænet er “laserdisken.dk”. På DK Hostmasters hjemmeside kan søges
informationer om danske domænenavne. Bilag O1, ekstraktens side 22 er oplysningerne om
domænet “laserdisken.dk”. Det bemærkes, at “ApS” ikke ses noget sted, så i henhold til lov
om anpartsselskaber er det udelukket, at et anpartsselskab ejer domænet.

Konklusion

De for fogedretten fremlagte bilag udelukker alle, at et anpartsselskab er involveret i det salg,
der begrundede anmodningen, så der må være en anden årsag til sagsøgers valg af rekvisitus!

3. Min e-mail til Paramount

Jeg orienterede samarbejdspartnerne, da jeg i 1999 solgte aktiverne til Laserdisken ApS, og da
jeg i 2004 købte dem tilbage. Jeg orienterede også Paramount, en af sagsøgerne i sagen, men
i september 2005 bemærkede jeg, at Paramount henviste til det forkerte registreringsnummer
på fakturaen i feltet “Deres VAT nr.” (bilag P1, ekstraktens side 23).

VAT nr. er den engelske betegnelse for cvr-nr (eller SE-nummer, som det tidligere hed),
og jeg gjorde denne sagsøger opmærksom på fejlen med en henvendelse til min kontaktperson
Johny Gotfredsen. Jeg sendte en e-mail (bilag Q1, ekstraktens side 24), hvori jeg bad ham
give besked til “rette vedkommende” om at bruge nr. 10194245 i stedet for nr. 21730599. Det
betyder i sagens natur, at Paramount handler med en anden juridisk enhed.

Ændringen af VAT-nr. (bilag R1, ekstraktens side 25) dokumenterer, at sagsøger ikke
senere end den 9. november 2005 var klar over, at der var sket et ejerskifte. Selvom sagsøger
havde anlagt sag mod mig ved fogedretten, informerede denne alligevel ikke sin advokat.
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4. Min formalitetsindsigelse til Retten i Aalborg

Ifølge retsplejelovens § 351, stk. 4 skal formalitetsindsigelser fremsættes i svarskriftet. Det kan
lægges til grund, at jeg agerede i overensstemmelse med retsplejeloven, da jeg som det første
i svarskriftet den 23. januar 2006 påpegede den formelle fejl (bilag S2, ekstraktens side 90):

“Det præciseres, at Laserdisken ApS overdrog alle aktiviteter tilbage til Laserdisken,
v/Hans Kristian Pedersen med virkning fra 1/7-2004. Laserdisken ApS er idag et tomt
selskab, så et fogedforbud rettet mod anpartsselskabet giver ingen mening.

Da sagen begæres afvist under alle omstændigheder, er der ikke herved taget
stilling til eventuelle konsekvenser af den formelle fejl.

5. Mine skrivelser til Vestre Landsret

Brev om kæremålets bilag 32 (bilag U2, ekstraktens side 96)

Vestre Landsret blev første gang orienteret via svarskriftet til byretten. Det blev fremlagt som
bilag 32 i kæremålet sammen med replikken den 28. januar 2006. Det fremgår af følgebrevet,
at svarskriftet var et supplement til replikken. Selvom formalitetsfejlen ikke er gentaget i re-
plikken, ville Vestre Landsret være orienteret ved læsning af det bilag, jeg havde henvist til.

Min partsforklaring (bilag C3, ekstraktens side 113)

Jeg havde bedt om en mundtlig forhandling med mulighed for at forklare mig, men det mente
Vestre Landsret ikke var nødvendigt, så jeg var henvist til at afgive forklaring skriftligt. Første
punkt i den skriftlige partsforklaring den 13. juli 2006 vedrører ejerforholdene. Overskriften er
“Laserdiskens ejerforhold”:

“Laserdisken v/Hans Kristian Pedersen er en personligt ejet virksomhed (CVR-nr. 1019
4245). Virksomheden blev etableret i juni 1984. Hovedbeskæftigelsen er salg af film og
udstyr til at fremvise film på det til enhver tid bedst egnede videosystem.

Laserdisken ApS (CVR-nr. 21730599) beskæftigede sig med salg af film i perioden
juli 1999 til juni 2004. Siden juni 2004 har selskabet været tomt. Ransagning blev fore-
taget hos Laserdisken v/Hans Kristian Pedersen og ikke selskabet Laserdisken ApS, der
i november 2005 ikke havde aktiver eller salgsmæssige aktiviteter.”

6. Sagsøgers løgn

Fogedrettens kendelse

På side 8 i den rekvisition, der skulle reparere fejlen, fremgår det af sagsøgers sagsfremstilling,
at sagsøger først efter Vestre Landsrets kendelse den 14. september 2006 blev gjort bekendt
med overdragelsen af virksomhedsaktiviteterne til Hans Kristian Pedersen personligt (bilag
T3, ekstraktens side 160). I kendelsen står følgende (bilag Y3, ekstraktens side 167):

“Først den 25. september 2006 gjorde rekvisitus opmærksom på, at der for en del af
den periode, sagerne vedrørte, nemlig fra indførelse af Ophavsretslovens § 19 i decem-
ber 2002 til 29. november 2005 var tale om to forskellige rekvisiti, hvoraf sagerne alene
var rejst mod anpartsselskabet.”
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Det var en bevidst løgn

Der er forskel på at lyve og at være uvidende. Det er teoretisk muligt, at sagsøgers advokat pga.
mangelfuld intern kommunikation og et ukendskab til de love, der er gennemgået i kapitel 2,
troede, at Laserdiskens butikker blev drevet af Laserdisken ApS. Det er i teorien også muligt,
at sagsøgers advokat hverken læste mit svarskrift til Retten i Aalborg eller min partsforklaring
til Vestre Landsret og derfor fortsat var uvidende.

Det forklarer imidlertid ikke sagsøgers umiddelbare reaktion på advokat Henrik Karl
Nielsens brev den 25. september 2006, idet sagsøger straks skrev til Retten i Aalborg, at dette
synspunkt også var forsøgt inddraget under kæresagen (bilag O3, ekstraktens side 146):

“Med hensyn til sagsøgtes advokats bemærkninger om, at sagen ikke er rettet mod rette
juridiske person, skal alene bemærkes, at dette synspunkt også var forsøgt inddraget
under kæresagen for Vestre Landsret, uden at det på nogen måde blev taget til efterret-
ning.”

Der er ikke tvivl om, at sagsøger løj bevidst for at give fogedretten den opfattelse, at jeg havde
været uærlig om ejerforholdene. I kæremålet ved Østre Landsret fremhævede sagsøger endda,
at jeg havde meddelt mig skriftligt til Vestre Landsret (bilag I3, ekstraktens side 127):

“Fsva. kærendes bemærkninger om, at Vestre Landsret ikke iagttog kærendes bemærk-
ninger om det forhold, at sagen er anlagt mod kærende og ikke Laserdisken v/Hans
Kristian Pedersen, skal det bemærkes, at Vestre Landsret selvfølgelig har været bekendt
med dette forhold, al den stund kærende meddelte dette skriftligt til Vestre Landsret”.

7. Min forpligtelse til at redde retsassessor Dorete Bager

Ifølge artikel 6 i Den Europæiske Menneskeretskonvention er det en anklagets ret “to remain
silent and not to contribute to incriminating himself” (bilag Q6, ekstraktens side 349).

Det var ikke blot min ret at tie med oplysninger, der kunne implicere mig selv, det var
Dorete Bagers opgave at informere mig om det jf. fogedrettens pligt til at vejlede rekvisitus.
Retten til at tie var lovgiver opmærksom på, da bevissikringsreglerne blev gennemført.

I retsplejerådets betænkning 1385/2000 om bevissikring ved krænkelse af immaterial-
rettigheder fremgår dette af side 76-77 (bilag U6, ekstraktens side 357-358). Deri præciseres,
at konventionens artikel 6 finder anvendelse både i offentlige og private straffesager, og at det
ikke er et krav, at der er rejst sigtelse. Den anklagede kan ikke pålægges oplysningspligt.

I bemærkningerne til lovforslaget om bevissikring af 4. oktober 2000, afsnit 5.9: “Gen-
nemførelse af en undersøgelse” (bilag V6, ekstraktens side 360-362) understreges det også,
at der ikke er oplysningspligt. Det fremgår blandt andet af lovforslagets side 43:

“Medtagelse af en regel om oplysningspligt vil imidlertid efter udvalgets opfattelse
rejse det problem, at man ved at opfylde oplysningspligten vil kunne udsætte sig selv for
strafforfølgning.”

Det er svært at forestille sig, at en oplysning om ejerforholdene under fogedforretningen ikke
havde ført til, at der var blevet rejst sigtelse mod mig i stedet for selskabet. Og det er netop den
situation, at Den Europæiske Menneskeretskonvention beskytter mig mod.

Også i U.2005B.10 (bilag Z6, ekstraktens side 367-368) er det i afsnit 2.7: “Rekvisiti
processuelle status under sagen” anført, at rekvisitus ikke har oplysningspligt.
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8. Min mulighed for at redde retsassessor Dorete Bager

Jeg har som parallelimportør været konkurrent til sagsøger i 25 år og kunne ikke drømme om
at skjule det. Tværtimod bruger jeg hvert år penge på at fortælle omverden om det (det kaldes
“markedsføring”). Jeg kunne under fogedforretningen ikke forestille mig, at sagsøger havde
anlagt sagen mod Laserdisken ApS. Jeg havde på alle måder informeret om, at jeg ejer Laser-
disken personligt (se kapitel 2 og 3).

Lad os se på virkeligheden. Sagsøger ønskede at tage mig på sengen, og det var Dorete
Bager indforstået med. Det er hovedreglen at varsle, ligesom der er krav om, at begæringen
skal være skriftlig. I lovforslagets bemærkninger er det begrundet med, at rekvisitus skal sikres
mulighed for på forhånd at forberede sine indsigelser (bilag M6, ekstraktens side 340).

Den mulighed ville sagsøger tage fra mig, og det fik de lov til. Dorete Bager afviste selv
advokat Anders Hjulmands forslag om at mødes i byretten for at drøfte sagen. Som en natur-
lig konsekvens var jeg den eneste, der ikke vidste, at sagen var anlagt mod Laserdisken ApS.

Hvis retten (eller sagsøger) kræver, at jeg skal rette deres fejl, skal jeg som minimum have
kendskab til dem. Det var først efter fogedforretningen, at jeg fandt ud af, at sagen var anlagt
mod Laserdisken ApS, og det var senere igen, at jeg fandt ud af, at det måske havde betydning.
Se f.eks. min mail til min advokat den 10. januar 2006 (bilag L2, ekstraktens side 45):

“Hvilken betydning kan jeg tillægge, at fogedforbuddet er rettet mod Laserdisken ApS.
Kan jeg slippe godt fra, at virksomheden Laserdisken v/Hans Kristian Pedersen slet
ikke er omfattet af fogedforbuddet?”

9. Sandheden om Vestre Landsrets sagsbehandling i de to kæremål

I dag kan det siges med sikkerhed, at Vestre Landsret ikke læste mine skriftlige indlæg i nogen
af de to kæremål. Landsretten stolede blindt på sagsøgers vildledende sagsfremstilling om min
holdning i deres svarskrift den 24. januar 2006. På side 2 foregav sagsøger, at jeg importerede
frit i tillid til, at ophavsretslovens § 19 var ugyldig (bilag T2, ekstraktens side 92):

“Kærende fastholdt således, at bestemmelsen i ophavsretslovens § 19 er ugyldig og, at
indkærede derfor ikke er berettiget til at forhindre parallelimport af dvd-film.”

Den vildledende sagsfremstilling blev gentaget på side 4 (ekstraktens side 93):

“Det fremgår af kæreskriftet, at kærende er af den opfattelse, at de gennemførte foged-
forretninger har været uretmæssige. Således er det overordnet kærendes opfattelse, at
ophavsretslovens § 19 er ugyldig, idet denne bestemmelse er i strid med EF-traktaten.”

Trods min protest udsatte Vestre Landsret kæremålet i 9 måneder. Forløbet var herefter:

1. 12/09-2006: EF-domstolens dom
2. 13/09-2006: Sagsøgers processkrift (bilag D3, ekstraktens side 114)
3. 14/09-2006: Vestre Landsrets kendelse (bilag E3, ekstraktens side 115-119)

Vestre Landsret stolede så meget på sagsøger, at den ikke fandt det værd at læse mine indlæg.
Det er den eneste forklaring på, at landsretten ikke opdagede, at anpartsselskabet var tomt, og
at hverken den grundlæggende strid om ophavsretslovens fortolkning eller de foranstaltninger,
jeg havde gennemført for at respektere sagsøgers forbud, er nævnt i kendelserne.
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10. Sandheden om retssagen mod Laserdisken ApS

Rekvisitionen mod Laserdisken ApS

Forbud- og bevissikringsrekvisitionen er udarbejdet af advokat Niels Bo Jørgensen (bilag N2,
ekstraktens side 48). Det var netop ham, jeg i forsøget på at undgå en ny konflikt med FDV
informerede om min respekt for FDVs ret til at forbyde parallelimport. Jeg skrev direkte. at jeg
efter aftale med Torben Steffensen solgte ud af de film, der var importeret, før loven trådte i
kraft, og at jeg derudover alene ville importere film, der ikke var forbudt af FDVs medlemmer
(bilag A2, ekstraktens side 34).

Lige præcis advokat Niels Bo Jørgensen blev direkte og personligt informeret om, at
det var min agt at genoptage parallelimport den 17. februar 2003, medmindre det blev forbudt.
Det kunne derfor umuligt komme bag på ham, at jeg i juli 2005 parallelimporterede film, som
Buena Vista og Nordisk Film havde danske rettigheder til, idet ingen af de to selskaber havde
forbudt parallelimport jf. mit brev til dem (bilag B2, ekstraktens side 35).

Stævningen mod Laserdisken ApS

Justifikationsstævningen er udarbejdet af advokat Torben Steffensen (bilag P2, ekstraktens
side 64-72). Det var netop ham, som havde lovet at give en tilbagemelding, hvis han hørte fra
andre end SF Film eller Scanbox, der var de to selskaber, som forbød parallelimport (bilag V1,
ekstraktens side 30). Men jeg hørte hverken fra ham, Buena Vista eller Nordisk Film.

De to lod mig sælge parallelimporterede film i god tro i over to år, hvorefter de satte
deres plan i værk. De købte de to parallelimporterede film, “The Pacifier” (udgivet i Danmark
af Buena Vista) og “The Jacket” (udgivet i Danmark af Nordisk Film), og så de foregav de, at
min parallelimport kom bag på dem. De bad om en uvarslet bevissikring, hvorved de kunne
fremstille sagen for fogedretten, uden at jeg kom til orde. Prøvekøbet var blot spil for galleriet,
og planen lykkedes.

Den reelle baggrund for rekvisitus på rekvisitionen og stævningen

De to advokater var formentlig så opfyldt af forventningens glæde over udsigten til at slippe
af med mig som den sidste reelle konkurrent, at de overså, at navn og cvr-nr. ikke svarede til
brevpapiret på den korrespondance, som angrebet i virkeligheden var baseret på.

Jævnfør kapitel 2 er det udelukket, at prøvekøbet foranlediger til at tro, at rekvisitus er
Laserdisken ApS, men korrespondancen i 2003 skete på anpartsselskabets brevpapir. Advokat
Niels Bo Jørgensen skrev blot af fra brevpapiret uden at iagttage den simple vejledning, der er
tilgængelig på Domstolsstyrelsens hjemmeside (bilag J1, ekstraktens side 13).

Netop advokaterne Niels Bo Jørgensen og Torben Steffensen kendte til mine - dengang
anpartsselskabets - planer om at genoptage parallelimporten, medmindre FDVs medlemmer
valgte at gribe ind med et forbud jf. advokat Johan Schlüters egen oprindelige fortolkning.

Med venlig hilsen

Hans Kristian Pedersen
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